Eesti Tõstespordiliidu kalendrivõistluste korraldamine
COVID-19 perioodil alates 01.11.2021
Tegevuses võib osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
 täiskasvanud osaleja on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga
võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;


kuni 18-aastased (ja käesoleval õppeaastal 19-aastaseks saavad) õpilased saavad võistlustel
osaleda (sportlasena) COVID tõendit esitamata.



osaledes ainult pealtvaatajana peavad 12-17 aastased esitama:
a) tõendi vaktsineerimise või läbipõdemise kohta;
b) tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab
olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:
- COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test
(edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
- COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema
tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.
c) Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud
kiirtesti, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne
tegevuses osalemist ning mille kohta on olemas tõend;
d) osaleja teeb kohapeal antigeeni kiirtesti (kui on selleks võimalus), kulud tasub osaleja;



osaleja on alla 12-aastane ja temale eelpool kirjeldatud nõuded ei kehti.

Tegevuses saavad osaleda ainult inimesed, kes vastavad eelpool olevatele nõuetele. Positiivse testi
andnud inimesi võistlusalale ei lubata ja nemad tegevuses osaleda ei saa.

Võistluspaika saabudes:
Maski kandmise kohustus avalikes siseruumides
Kohustus kanda maski kehtib kõigis avalikes siseruumides (v.a. alla 12-aastastele lapsed või juhul, kui
maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik).
Kõigil osalejatel on kohustuslik kanda maski, mis katab nina ja suu (sportlased, treenerid,
kohtunikud, assistendid, personal, pealtvaatajad). Maski võib eemaldada vaid söömise ajaks.
Tõendite kontrollimine toimub võistluspaika sisenedes. Iga inimene peab olema valmis esitama ka isikut
tõendavat dokumenti. Tõendi esitamise või testi tegemise järgselt saavad osalejad käepaela. Käepaelaga
saab võistlusalalt edasi-tagasi käia korduvalt ilma täiendava tõendi näitamiseta.

Võistluse ajal:
Kaalumine – kaalumisel ei saa osaleda inimesed, kellel ei ole käepaela. Kaalumisruumi sisenedes peab
kandma maski. Maski võib eemaldada kaalule astumise ajaks. Peale iga sportlase kaalumist,
desinfitseeritakse kaalu pealmine plaat, millel sportlased seisavad.
Kaalumisel esitada isikut tõendav dokument.
Tutvustamine toimub maskides - sportlased rivistatakse soojendussaali ning viiakse võistluspõrandale
tutvustamiseks tavapärasel moel.
Soojendus ja võistlus – sportlased võivad eemaldada maski soojenduse ja võistluse ajaks. Kui võistlus
on lõppenud, peab maski taas ette panema.
Autasustamine – autasustamisel viibivad sportlased maskides. Kohtunikud toovad autasustamiseks
sportlased pjedestaali taha. Medalid võib sportlasele kaela panna aga kätlemist, kallistamist ega muud
lähikontakti ei toimu. Autasustamise lõpus võib maskid eemaldada ühispildi tegemise ajaks.

Lisaks:








Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate, treenerite, kohtunike, pealtvaatajate kui ka võistluste
korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus
haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata;
Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu sissepääsupunktides ning kogu
võistluspaiga ulatuses;
Korraldaja peab tagama kasutatavate spordivahendite desinfitseerimise enne ja pärast iga grupi
võistlust;
Sportlased peavad käsi desinfitseerima enne soojendusalale sisenemist;
Assistendid desinfitseerivad võistluskangi peale iga katset (puhastavad vastava lapiga/ainega);
Assistendid, kohtunikud, žürii, treenerid, pealtvaatajad peavad terve võistluse vältel kandma
maski;
Võistluste korraldamisel tuleb lähtuda ka avalike ürituste korraldajatele suunatud
käitumisjuhendist;

